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 "سلفيتفي محافظة  والجدار " االستيطان

 مقدمة

 اإلسرائيلي؛المشروع االستيطاني لدولة االحتالل  ا من  تضرر  األشد    المحافظات الفلسطينية  من  سلفيتتعتبر محافظة  

وألنها تعتبر حلقة الوصل بين   وجبالها، جبال الضفة الغربية ابعلى هض والمركزي ستراتيجي اإلموقعها لا نظر  

المحافظة كغيرها من ، وقد تعرضت هذه الشرقية لجهةمن ا األردن المناطق الساحلية من الجهة الغربية وغور 

  دخول  منذألراضيها الخصبة والمرتفعة على مدى العقود الماضية  اجتياح كبير واستهداف  لى إالمناطق الفلسطينية 

ومن ثم  ،1967قبل عام األردني خالل الحكم محافظة نابلس إلى ا تتبع وقد كانت سلفيت تاريخي   .إليها االحتالل

قرار  إصدار  ، وبعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في التسعينيات تم  اإلسرائيليمحافظة طولكرم بعد االحتالل  إلى  

  204) الحاليةاإلدارية  ابحدوده سلفيتمساحة محافظة وتبلغ . عن المدن المجاورة محافظة مستقلةإلى بتحويلها 

تخضع الغالبية العظمى من و  ،( 2017الفلسطيني، حصاء اإل) ألف فلسطيني 75ويسكنها حوالي  (كيلومتر مربع

. وبسبب وجود هذه وسلوأوهي المناطق المصنفة )ج( بحسب اتفاقية  ،سرائيليةاإلللسيطرة ( %75حوالي )راضيها أ

في ا للمشروع االستيطاني وأصبحت امتداد   بالقوة ، فقد استبيحت أراضيهارضاألعلى  السيطرة السياسية والعسكرية

ضمن ما  السياسي واالستيطاني الصهيوني للمشروع ستراتيجيإمنطقة استهداف  تشكل التي  الغربية شمال الضفة

حتى وصل ذروته في الوقت   سلفيتتصاعد الوجود االستيطاني في  1967ومنذ عام  .يسمونها منطقة )السامرة(

 . اكبير نسبي  سرائيلي إ ووجود سكاني راضي األمن  بالسيطرة على مساحات كبيرة الحالي

البعض يسميها أصبح لمنكوبة بفعل المشروع االستيطاني حتى ا الفلسطينية تعتبر محافظة سلفيت من المحافظاتو 

، وقد عملت المؤسسات نينتيجة للتغول االستيطاني الكبير على حساب الوجود الفلسطي  ؛"محافظة المستوطناتا "أسف  

المحدودة والمتواضعة على دعم صمود هذه المحافظة  مكانياتها  إوالشعبية ضمن  هلية  واألالوطنية الفلسطينية الرسمية  

، وقد وقف أهالي محافظة  رضاألوسكانها في وجه االستيطان، لكن القوة العسكرية لالحتالل تفرض نفسها على 

 . األرضوقدموا لذلك ما استطاعوا وظلوا صامدين على رضهم أسلفيت وقراها مدافعين عن 

 افلسطيني   اتجمع   20يوجد في محافظة سلفيت  الفلسطينياإلحصاء بحسب ، و األصيل الفلسطينيجود  من حيث الو ف

يوضح   اآلتينسمة، الجدول  75,444، ويبلغ مجموع السكان في هذه التجمعات المدينة والقرى المحيطة بهاتشمل 

 :وعدد سكانها هذه التجمعاتسماء أ
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 عدد السكان التجمع رقم

 3,696 ستْيااِدير  .1

 5,513 َحسَّان بَني قَراَوة  .2

 1,278 قِيَرة  .3

 4,084 َحاِرس ِكِفلْ   .4

 2,375 َمْردَا  .5

 10,451 بِدْيَا  .6

 4,137 َحاِرس  .7

 2,093 ياَُسوف  .8

 2,370 َمْسَحة  .9

 1,198 إْسَكاَكا  .10

 3,382 سْرَطة  .11

 7 أبوآدَم  ِعْزبِة  .12

 6,033 الَزاِويَة   .13

 10,911 َسْلِفيت  .14

 2,522 َرافات  .15

 4,047 وقيِنبرْ   .16

 1,650 فَْرَخة   .17

 5,551 َكْفرالِديك  .18

 3,873 ِديربَلُّوط  .19

 273 قَْيس ِخْربَةْ   .20

 75,444 المجموع 

 (2018الفلسطيني, اإلحصاء (: عدد سكان تجمعات محافظة سلفيت. )1جدول )

 
 ( 2011الفلسطيني, حصاء اإل (: التجمعات الفلسطينية في محافظة سلفيت. )جهاز 1خارطة ) 
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 :ودوافعه سلفيتطان في ريخي لالستيالتطور التا

منطقة  الستيطاني في الضفة الغربية ومن ضمنهاأن المشروع ا والفلسطينية المصادر التاريخية العربية معظم تذكر

للضفة الغربية وقطاع غزة سرائيلي اإلوذلك بعد احتالل الجيش  1967كانت نشأته في عام  سلفيت جنوب نابلس

بدأت سلطات االحتالل  وفي منطقة سلفيت على وجه الخصوص،  . الستة األيامب خالل حر  والجوالن وسيناء

قامت بالسيطرة إذ ؛ إستراتيجيةمنطقة أنها على اعتبار  فيها نواة للمشروع االستيطانينشاء إبالعمل على اإلسرائيلي 

الذي الحتالل، معسكر لجيش ا إلى وحولته للجيش األردني في منطقة جبل الحلو غرب قرية مسحة  معسكرعلى 

إسرائيلية التي كانت أول مستوطنة    مستعمرة "الكانا"  االحق    مستعمرة إسرائيلية أطلق عليهاإلى  تحول مع الزمن  توسع و 

، وذلك بإقامة العديد  1975سلفيت منذ عام  راضيأبالتوسع على  ياالستيطان التغولبدأ ثم . ضمن منطقة سلفيت

ة، وهيمنت على مساحات أراضي المحافظ  على  سرعان ما تضخمت وتوسعت  من البؤر االستيطانية الصغيرة، التي

 . (2000، غلمي) ختلفة.موحجج أمنية  عسكرية إسرائيلية وذرائع بأوامر ، وضمتها لحدود المستوطناتهاواسعة من

 

غربية،  الوسطي في خاصرة الضفة الاإلستراتيجي ولعل من أهم الدوافع للمشروع االستيطاني في سلفيت هو الموقع 

ا  ومما يميزها  خصوبة أراضيها الزراعية وجمال الطبيعة فيها،  إضافة إلى   وفرة المياه الجوفية فيها ووقوعها ضمن  أيض 

وقد وفرت حكومة االحتالل بنية تحتية شاملة   . واآلبار اإلرتوازيةالحوض المائي الغربي الغني بكميات المياه 

مما شجع  ؛والمساعداتاألمن مات التعليمية والصحية وتوفير للمستوطنين فيها من حيث شبكات الطرق والخد

 من األسباب التي تفسر الزيادة الكبيرة فيأن  لسطينيفال المستوطنين للسكن فيها، ويذكر مركز المعلومات الوطني

ن "، وتصريحات ليبرمان األخيرة بأبيبأتصريحات نتنياهو بأنها "شرفة تل  ،عدد المستوطنين في محافظة سلفيت

مستوطنة )روش هعاين( سيتم ضمه إلسرائيل في الحل النهائي؛ ( وحتى ريئيلأة )"الشريط االستيطاني من مستوطن

"أريئيل"، خاصة أن فيها جامعة "أريئيل" التي يقدر  مستوطنة باإلضافة إلى االمتيازات التي تغري المستوطنين في

ع الة نمو سكاني متسارع متزامن مالمستوطنة تشهد ح ؛ لهذا نرى أن هذه 2019ألف ا في عام  15عدد طلبتها بـ 

مة )مركز المعلومات ى، وبناء العمارات السكنية الضخأعمال التجريف التي تجري على أراضي أهالي البلدات والقر 

   .(2019 الفلسطيني،
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)السامرة( كما ذكرنا وال يمكن أن نغفل الدوافع الدينية لالستيطان في سلفيت ومنطقة نابلس بشكل عام التي يسمونها  

اجتياحات متواصلة من  لى إتتعرض ( ريئيلأالقريبة من مستوطنة ) على سبيل المثال قرية كفل حارسفا، سابق  

سالمي  إمقام نه أ المستوطنين بحجة زيارة مقام "النبي يوشع بن نون" بحسب المعتقدات الدينية اليهودية بالرغم من 

 . بحسب الروايات المتداولةيوبي األوالة صالح الدين حد أنشأه أ

  كما نراه اليوم. أراضيهامدى خمسة عقود حتى استفحل في   علىفي منطقة سلفيت االستيطاني  وقد تنامى المشروع 

مستوطنة   13يبلغ    سلفيتفي  سرائيلية  اإل  المستعمراتو  أالمستوطنات  مجموع  ن  أالفلسطيني  حصاء  اإلويذكر جهاز  

خرى األعن معلومات المؤسسات  رقام  األوتختلف هذه  (.  2017،  اإلحصاءز  ألف مستوطن )جها  43  يقطنها حوالي 

، بعض المؤسسات للمستوطناتاالستيطانية التابعة حياء األبعض من حيث اعتبار  المتخصصة بشؤون االستيطان

تبع ، كذلك هناك بؤر استيطانية تنفسها ضمن المستوطنة ايعتبرها حي  خر اآليعتبرها مستوطنة منفصلة والبعض 

 المتحدةمم  األ  بحسب مكتبا لهذه التفاصيل. و الحق  اإلشارة  كمستوطنات، وسيتم  ا  أحيان  لمستوطنات كبرى ال تصنف  

ألف مستوطن   50حوالي  يقطنها    سلفيتفي محافظة  سرائيلية  إمستوطنة    15فيوجد    ،وتشاأ  -نسانيةاإلتنسيق الشؤون  ل

 مستوطنة يقطنها 24ة يبلغ عدد المستوطنات في المحافظ ، أما معهد أريج فيذكر أن (2019، وتشاأ)سرائيلي إ

(. أما ما تم اعتماده في هذه الدراسة وبعد االطالع على ما تذكره 2014، ريجأ)سرائيلي إمستوطن ف أل 50حوالي 

يضاف  مستوطنة رئيسية 15فقد تم اعتبار وجود  وحدودها وبعد تحليل خرائط محافظة سلفيت المؤسسات المختلفة

حصاءات اإلبحسب  إسرائيليمستوطن ألف  50يقطنها قرابة  سلفيتمحافظة  بؤر استيطانية رئيسية ضمن 7إليها 

 ا.كما سيتم تفصيله الحق   الرسمية

تبعا  فيها الناشئة وعدد المستوطنين التقديري سرائيلية اإلتوضح عدد المستوطنات  اآلتيةالجداول والرسوم البيانية 

 :للفترة الزمنية

 عدد المستوطنات الناشئة نيةالفترة الزم
1975-1980 4 

1981-1985 8 

1986-1990 2 

1991-1995 1 

بؤر استيطانية  7 1996-2018  

 الناشئة تبعا للفترة الزمنية سرائيلية اإل(: عدد المستوطنات 2جدول ) 

 2019 " أوتشا"المصدر: الباحث بناء على معلومات   
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 ا للفترة الزمنية،تبع   سلفيتسرائيلية الناشئة في محافظة إلنات ا(: رسم بياني يوضح عدد المستوط1شكل )
 2019أوتشا المصدر: الباحث بناء على معلومات 

 

 

 عدد المستوطنين التقديري  الفترة الزمنية
( 2017الفلسطيني حصاء اإل ) 

1978-1975 24,676 

1982-1979 36,334 

1990-1983 39,729 

1994-1991 42,118 

1995-2013 43,037 

 ا للفترة الزمنية،تبع   سلفيتفي محافظة اإلسرائيليين عدد المستوطنين (: 3جدول )
 2017 الفلسطينيحصاء المصدر: الباحث بناء على معلومات اإل
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 ا للفترة الزمنية،تبع   سلفيتفي محافظة اإلسرائيليين (: رسم بياني يوضح تزايد عدد المستوطنين 2شكل )
 2017الفلسطيني اإلحصاء على معلومات المصدر: الباحث بناء 

 

قد تزايد بشكل  سلفيتفي محافظة سرائيلية اإلأن عدد المستوطنات عاله أ  ولألالمالحظ من الرسم البياني امن 

خالل هذه الفترة، ومن الواضح أن    سلفيتمعظم مستوطنات  نشاء  إتم    إذ ثمانينيات القرن الماضي    مطلعملحوظ في  

ذي سيبنى عليه المشروع زت خالل هذه الفترة على السيطرة على الحيز الجغرافي السلطات االحتالل قد رك

وبعد خيرين األا في العقدين يظهر التزايد الكبير في عدد المستوطنين خصوص   . الرسم البياني الثانياالستيطاني

في والزيادة السكانية. وقد سلطات االحتالل قد ركزت فيها على الجانب الديموغران  أ   مرحلة أوسلو، التي من الواضح

على توسيع  واستيعابه االحتالل لضمان احتواء التزايد السكاني للمستوطنين والمهاجرين اليهوداعتمدت سلطات 

لتوسيعها االستيطانية حول المستوطنات القائمة  البؤر إنشاء اأيض   ذلك المستوطنات القائمة بشكل تدريجي، وساعد

 المستوطنات القائمة.  خل هذهادإلى أحياء ومن ثم تحويلها 
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 واتفاقية أوسلو: سلفيتمحافظة 

بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة   التي تم توقيعها وملحقاتها وخرائطها اتفاقية أوسلونصوص لى إبالرجوع 

رة ج(، حيث تخضع مناطق أ للسيط  ب،  مناطق )أ،لى  إالضفة الغربية  راضي  أ، فقد تم تقسيم  1993االحتالل عام  

الفلسطينية، دارية  اإلوالسيطرة  سرائيلية  اإلاألمنية    ، بينما تخضع مناطق )ب( للسيطرةامني  أا و داري  إالكاملة  الفلسطينية  

 الكاملة.  سرائيلية اإلضع مناطق )ج( للسيطرة فيما تخ

مدمر و سلبي وقد كان لذلك أثر ، سرائيليةاإلللسيطرة راضيها أالغالبية العظمى من خضعت أ ،سلفيتمحافظة  في

حيث استغلت سلطات االحتالل لصالح التوسع االستيطاني،  راضيها  أتشجيع األطماع االستيطانية وضياع    من ناحية

الضفة الغربية راضي أوحتى اليوم لشرعنة تكثيف الوجود اليهودي على وسلو أسنة منذ  25حوالي  ذلك على مدى

 الفلسطينيين. راضي أومصادرة 

 :آلتيامناطق على النحو  ثالثلى إ ا ألوسلوتبع   سلفيت محافظةراضي أصنفت د بحسب معهد أريج، فقو 

 التصنيف
 المساحة 

 (2)كم

النسبة المئوية من 
مساحة المحافظة  

)%( 

نسبة السكان  
 *)%( الفلسطينيين

 15 8 16 منطقة أ

 80 17 35 منطقة ب

 5 75 153 منطقة ج

 100 100 204 المجموع

 تحليل الباحث بحسبأوسلو يف لتصن *نسبة السكان تبعا

 2014أريج  . المصدر: معهد أوسلوبحسب اتفاقية  سلفيتمحافظة أراضي تصنيف  (: 4)  جدول 

ضمن المناطق الخاضعة للسيطرة راضيها أمن أكثر المحافظات التي تم تصنيف غالبية  سلفيتوتعد محافظة 

، في المقابل تخضع  عالهأ ل  يظهر في الجدو   كمناطق )ج( كماراضيها  أمن    %75  حواليحيث تصنف  ،  سرائيليةاإل

،  (2014)معهد أريج، التي تشمل المدينة والقرى المحيطة بها الفلسطينيةالمحافظة للسيطرة راضي أ% من 25فقط 

المنطقة الخاضعة للسيطرة هذه  يسكنون ضمن    بشكل عام  الفلسطينيين  % من السكان95أكثر منن  أ  الباحث  يقدرو 

صليين األالسكان ما بين وسلو أضمن مخطط  وبمقارنة الكثافة السكانية ،أعالهفي الجدول كما يظهر  الفلسطينية

في  ون يعيش افلسطيني    1479والي يظهر أن حفإنه ، سلفيتفي محافظة اإلسرائيليين  المستوطنينبين الفلسطينيين و 
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 .(ج)مربع في مناطق  تركيلوم في كل فقط مستوطن ا إسرائيلي ا 281كل كيلومتر مربع في مناطق )أ و ب(، مقابل 

  ،(أضعاف)حوالي خمسة  اإلسرائيليين  ومن الواضح الفرق الكبير في الكثافة السكانية للفلسطينيين مقارنة بالمستوطنين  

 .  استمرت ألكثر من ربع قرن إال أنها تكون مرحلية أن ض التي كان من المفتر أوسلو اقية  اتفإخفاقات وذلك من 

 

 (OCHA, 2019)، المصدر:  1995أوسلو حسب اتفاقية   سلفيتحافظة (: تقسيم م 2خارطة )

 

 :سلفيتمحافظة في سرائيلية اإل المستوطنات

التي   1967جاءت بشكل أساسي بعد حرب عام  سلفيتفي محافظة سرائيلية اإلا أن نشأة المستوطنات ذكرنا سابق  

شهدت  حيث. ومناطق أخرى  وقطاع غزةبية مناطق الضفة الغر سرائيلي اإلسلطات االحتالل ثنائها أفي اجتاحت 

 ،غرب سلفيت"الكانا"مستوطنة  سلفيت أولهافترة السبعينيات من القرن الماضي نشوء العديد من المستوطنات في 

وتقوم على   .خرى أمستوطنات لى إ ضافة إ، سلفيتشرق  "كفار تبواح"ومستوطنة  ،شمال سلفيت "أريئيل"ومستوطنة 

بحسب سرائيليين اإليبلغ مجموع سكانها من المستوطنين سرائيلية إمستوطنة  15يام األ هذه  سلفيتأراضي محافظة 

ا  وتشمل    سرائيليإألف مستوطن    50حوالي    2017لعام  سرائيلي  حصاء اإلاإلمعلومات   بؤر استيطانية ملحقة    7أيض 

من حيث عدد   في المحافظةمدينة أكبر المستوطنات المة شمال المقا "أريئيل". وتعد مستوطنة األمبمستوطناتها 

، سلفيتعدد سكان مدينة ضعف  يقاربألف نسمة وهو ما  20 انها حوالي السكان والمساحة، حيث يبلغ عدد سك
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أغلبها   دونم  4800وتعتبر من أكبر المدن االستيطانية ضمن حدود الضفة الغربية، وتقدر مساحتها الحالية بحوالي 

ألف دونم، لكن   16يقدر مجموعها بحوالي سلفيت ففي سرائيلية اإل تبخصوص مساحة المستوطنا .منطقة عمرانية

تبقى الغالبية العظمى و   .(2019،  أوتشا)  ألف دونم  35السيطرة الفعلية لمناطق نفوذ المستوطنات وتوسعها فتزيد عن  

ذكر ا ألوسلو كما خاضعة لسلطة االحتالل وهي المناطق المصنفة )ج( تبع   سلفيتمحافظة راضي أمن مساحة 

 . % من مساحة المحافظة 75التي تبلغ حوالي   اسابق  

 :سلفيت القائمة على أراضي محافظة سرائيلية اإلتفصيل للمستوطنات   أتييفيما 

المعلومات الواردة أدناه المتعلقة بسنة تأسيس المستوطنات وعدد السكان هي بحسب معلومات أن يرجى مالحظة 

للعام  أوتشا مات مساحة المستوطنات هي بحسب معلومات منظمة لو معوأن ، 2017للعام اإلحصاء اإلسرائيلي 

للعام أوتشا علومات للمستوطنين فهي بحسب ماأليديولوجي معلومة التوجه وأن ، 2014للعام أريج ومعهد  2019

 الواردة فمصدرها تحليل الباحث.األخرى ، أما المعلومات 2019

وقد اكتسبت ، األخضربالقرب من الخط  سلفيت محافظة: تقع هذه المستوطنة غرب الكانامستوطنة  .1

إذ  المحافظة أراضي تعد أقدم مستوطنة على و اسمها من االسم العربي لموقع وادي قانا المجاور، 

تقارب إجمالية بمساحة  قرية مسحة الفلسطينيةتمت مصادرتها من   على أراض    1975تأسست عام 

قد أقيمت هذه المستوطنة في موقع معسكر يني فبحسب مركز المعلومات الوطني الفلسطو  دونم. 1500

وتبلغ مساحة   ،اكما ذكرنا سابق   1967قبل حرب عام   ا على منطقة جبل الحلوكان قائم  األردني للجيش 

لغ عدد سكان  ويب . (2019 )مركز المعلومات الفلسطيني، ادونم    867مسطح البناء فيها حوالي 

األيديولوجي ود المتدينين أصحاب التوجه  ليها منإسرائيلي ن مستوط 3900قرابة  المستوطنة

 .شومرون مستوطنات تجمع إحدى ، وهي األرثوذكسي

، يتوسط الضفة الغربيةإستراتيجي في موقع  شمال مدينة سلفيتتقع هذه المستوطنة  :أريئيلمستوطنة  .2

لمنطقة وتشكل أكبر تجمع استيطاني في ا من أكبر مستوطنات الضفة الغربية من حيث المساحةوتعد 

سلفيت وقرى مردة وكفل  مدينة تمت مصادرتها من على أراض  1978وقد تأسست عام ، الشمالية للضفة

مستوطن ألف  20دونم، ويبلغ عدد سكانها قرابة  4800تقارب إجمالية الفلسطينية بمساحة  حارس
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إحدى وهي  ،نط ما بين علمانيين ومتدينيمختلأيديولوجي توجه أصحاب ويسكنها يهود من  ،إسرائيلي

التي تم " أريئيلهذه المستوطنة تحوي "جامعة أن ومن الجدير بالذكر   مستوطنات تجمع شومرون.

  15قرابة   سكان هذه المستوطنةإلى تضيف   2012معترف بها في عام  إسرائيلية جامعة إلى تحويلها 

ة منطقة صناعية  ، كما يتبع لهذه المستوطن(2019ي للجامعة، لكتروناإلطالب مستوطن )الموقع ألف 

 . ( تحتوي على العديد من المصانعأريئيل)غرب 

إلى  محافظة سلفيت قرب الطريق الرئيس المؤدي  تقع هذه المستوطنة شرق  :كفار تبواحمستوطنة  .3

ما بين محافظات بالقرب من مفترق طرق زعترة المفصلي الذي يربط إستراتيجي ا ا وتحتل موقع  نابلس، 

المحتلة وتقيم سلطات االحتالل على هذا المفترق وبالقرب منه حاجز  األراضي واألغوار و الشمال والوسط 

على أراض تمت مصادرتها من قرية ياسوف  1978وقد تأسست عام عسكري دائم وقاعدة عسكرية. 

من  إسرائيلي مستوطن  1200، ويبلغ عدد سكانها قرابة ادونم    650تقارب لية إجماالفلسطينية بمساحة 

 مستوطنات تجمع شومرون.إحدى ، وهي األيديولوجي األرثوذكسيين أصحاب التوجه  اليهود المتدين

إلى  محافظة سلفيت قرب الطريق الرئيس المؤدي  تقع هذه المستوطنة شمال :كارني شومرون مستوطنة  .4

تمت مصادرتها من قرية دير استيا الفلسطينية بمساحة  على أراض    1978قلقيلية، وقد تأسست عام 

يهود من إسرائيلي ويسكنها مستوطن  7400، ويبلغ عدد سكانها قرابة ادونم   1350رب تقاإجمالية 

  مستوطنات تجمع شومرون.إحدى ين، وهي ين ومتدينط ما بين علمانيمختلأيديولوجي توجه أصحاب 

ان موقع عسكري وبحسب مركز المعلومات الوطني الفلسطيني فقد نشأت نواة هذه المستوطنة في مك

 (. 2019 )مركز المعلومات الفلسطيني،ني األردللجيش 

تجمُّع ا استيطاني ا صناعي ا وتشكل  الغرب من مدينة سلفيتإلى تقع هذه المستوطنة  بركان: مستوطنة .5

تمت  على أراض   1981وقد تأسست عام جزئين: صناعي وسكني، إلى حيث تنقسم المستوطنة ، كبير ا

، ادونم   640تقارب إجمالية ان الفلسطينية بمساحة مصادرتها من قرى حارس وسرطة وقراوة بني حس

علماني، أيديولوجي توجه أصحاب ود من ويسكنها يهإسرائيلي مستوطن  1800ويبلغ عدد سكانها قرابة 

 مستوطنات تجمع شومرون.إحدى وهي 
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على  1981من مدينة سلفيت، وقد تأسست عام  الشمالإلى تقع هذه المستوطنة  مستوطنة ياكير: .6

، ويبلغ عدد  ادونم    660تقارب إجمالية الفلسطينية بمساحة ية دير استيا تمت مصادرتها من قر  أراض  

،  األيديولوجي األرثوذكسياليهود المتدينين أصحاب التوجه إسرائيلي من مستوطن  2000سكانها قرابة 

 شومرون. مستوطنات تجمعإحدى وهي 

  1982سلفيت، وقد تأسست عام محافظة  الغرب منإلى تقع هذه المستوطنة  زهاف:إيلي مستوطنة  .7

 600تقارب إجمالية لفلسطينية بمساحة تمت مصادرتها من قرى كفر الديك ودير بلوط ا على أراض  

أيديولوجي توجه أصحاب ويسكنها يهود من إسرائيلي مستوطن  2100دونم، ويبلغ عدد سكانها قرابة 

 مستوطنات تجمع شومرون.إحدى علماني، وهي  

  1983الشمال من محافظة سلفيت، وقد تأسست عام إلى تقع هذه المستوطنة  انوئيل:مستوطنة عم .8

، ويبلغ ادونم   840تقارب إجمالية تمت مصادرتها من قرية دير استيا الفلسطينية بمساحة  على أراض  

الحريدي، األيديولوجي من اليهود المتدينين أصحاب التوجه  إسرائيلي مستوطن  3500عدد سكانها قرابة 

 مستوطنات تجمع شومرون.إحدى وهي 

  1983من محافظة سلفيت، وقد تأسست عام   الشمال إلى تقع هذه المستوطنة  مستوطنة كريات نيتافيم: .9

  370تقارب إجمالية تمت مصادرتها من قرى قراوة بني حسان وحارس الفلسطينية بمساحة  على أراض  

اليهود المتدينين أصحاب التوجه  ي من إسرائيلمستوطن  1000، ويبلغ عدد سكانها قرابة ادونم  

 شومرون.مستوطنات تجمع إحدى ، وهي األيديولوجي األرثوذكسي

على    1984الغرب من محافظة سلفيت، وقد تأسست عام إلى تقع هذه المستوطنة  مستوطنة بدوئيل: .10

لغ عدد  دونم، ويب  600تقارب إجمالية تمت مصادرتها من قرية كفر الديك الفلسطينية بمساحة  أراض  

،  ديولوجي األرثوذكسياأليمن اليهود المتدينين أصحاب التوجه إسرائيلي ا  امستوطن   1750 سكانها قرابة

 مستوطنات تجمع شومرون.إحدى وهي 

  1985الغرب من محافظة سلفيت، وقد تأسست عام إلى تقع هذه المستوطنة  : إيتز إفرايممستوطنة  .11

، ويبلغ عدد  ادونم   550تقارب إجمالية فلسطينية بمساحة تمت مصادرتها من قرية مسحة ال على أراض  
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مختلط ما بين متدينين أيديولوجي من اليهود من أصحاب توجه إسرائيلي مستوطن  2200سكانها قرابة 

 مستوطنات تجمع شومرون.إحدى وعلمانيين، وهي 

على 1987م من محافظة سلفيت، وقد تأسست عا شمالالإلى تقع هذه المستوطنة  مستوطنة نوفيم: .12

دونم، ويبلغ عدد   700تقارب إجمالية استيا الفلسطينية بمساحة  تمت مصادرتها من قرية دير أراض  

إحدى  ، وهي علمانيأيديولوجي توجه أصحاب  من  يهودإسرائيلي ويسكنها مستوطن  700سكانها قرابة 

 مستوطنات تجمع شومرون.

على   1991يت، وقد تأسست عام محافظة سلف الشمال من إلى تقع هذه المستوطنة  مستوطنة ريفافا: .13

، ويبلغ ادونم   640تقارب إجمالية تمت مصادرتها من قرى حارس ودير استيا الفلسطينية بمساحة  ض  أرا

األيديولوجي اليهود المتدينين أصحاب التوجه  إسرائيلي من مستوطن  2400عدد سكانها قرابة 

 مستوطنات تجمع شومرون.إحدى ، وهي األرثوذكسي

الغرب من مدينة سلفيت، وقد تأسست إلى  تقع هذه المستوطنة  الصناعية(:توطنة بركان )المنطقة سم .14

تقارب إجمالية تمت مصادرتها من قرى حارس وبروقين الفلسطينية بمساحة  على أراض  1981عام 

وبحسب مركز المعلومات الوطني الفلسطيني  مستوطنات تجمع شومرون.إحدى دونم، وهي  1500

منشأة صناعية، وتقدر االستثمارات فيها بمليارات  80على حوالي نطقة بركان الصناعية  م وي تفتح

الدوالرات، وتتضمن صناعات متعددة منها: األلمنيوم، والفيبرجالس، والبالستيك، واإللكترونيات، 

 والصناعات العسكرية.

سلفيت، غرب من محافظة لاإلى تقع هذه المستوطنة  مستوطنة مازور عتيقا )مصنع الستخراج الحجر(: .15

تقارب إجمالية تمت مصادرتها من قرية الزاوية الفلسطينية بمساحة  على أراض  1986وقد تأسست عام 

 .مستوطنات تجمع شومرون إحدى ، وهي اتدونم  710

 :سلفيتمحافظة  فياإلسرائيلية  مستوطناتاليلخص معلومات اآلتي لجدول  ا
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 رقم
اسم  

 المستوطنة
سنة  

 التأسيس*

السكان عدد 
التقديري 

(2017*) 

المساحة 
التقديرية 
 )دونم(** 

األرض  
الفلسطينية 
المقام عليها 
 المستوطنة

التوجه 
 ***األيديولوجي

النطاق 
 الجغرافي

 شومرون  دينية مسحة 1500 3884 1975 الكانا 1
2 

 4800 19626 1978 أريئيل
مردة وسلفيت 
 وكفل حارس

 شومرون  مختلطة

 شومرون  دينية ياسوف 650 1166 1978 كفار تبواح 3
كارني  4

 شومرون 
 شومرون  مختلطة دير استيا 1,350 7369 1978

5 
 640 1825 1981 بركان

-حارس
 قراوة -سرطة

 شومرون  علمانية

 شومرون  دينية دير استيا 660 2056 1981 ياكير 6
7 

 600 2133 1982 زاهافإيلي 
الديك  كفر
 بلوط ودير

 شومرون  علمانية

 شومرون  حريديم دير استيا 840 3440 1983 عمانوئيل 8
9 

 370 929 1983 كريات نيتافيم
قراوة بني 

 حارس -حسان
 شومرون  دينية

 شومرون  دينية كفر الديك 600 1746 1984 بدوئيل 10
 شومرون  مختلطة مسحة 550 2204 1985 إيتز إفرايم 11
 شومرون  علمانية دير استيا 700 720 1987 نوفيم 12
13 

 640 2389 1991 ريفافا
حارس ودير 

 استيا
 شومرون  دينية

بركان المنطقة  14
 الصناعية 

1981 - 1500 
حارس 
 وبروقين

 شومرون  -

مازور عتيقا  15
 شومرون  - الزاوية 710 - 1986 )محجر(

    16,010 49,487  المجموع 
 . 2017االسرائيلي اإلحصاء *سنة تأسيس المستوطنات وعدد السكان بحسب معلومات  

 2014أريج ومعهد  2019أوتشا **مساحة المستوطنات بحسب معلومات 
 . 2019أوتشا للمستوطنات بحسب معلومات األيديولوجي ***التوجه 
 الواردة في الجدول مصدرها تحليل الباحث األخرى المعلومات 

 سلفيتفي محافظة اإلسرائيلية (: ملخص معلومات المستوطنات 5جدول )
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 :فيتلسالجدار الفاصل في 

  هجمة شرسةإلى  2004حول الضفة الغربية في عام  منذ أن بدأ بناء الجدار الفاصلتعرضت محافظة سلفيت 

تعمق جدار الفصل  ضمن خطة العزل المعلنة من جانب سلطات االحتالل حيث ألراضيها واستهداف كبير  جديدة

التي باتت  اشرق   وتاللها الجميلة  خصبةالمحافظة الأراضي  في  اغرب  األخضر من جهة الخط  العنصري بشكل كبير

 وسط الضفة الغربية. في اإلستراتيجي لما تحمله من قيمة كبيرة في موقعها  ؛ضحية للجشع الصهيوني

في بناء الجدار في سلفيت حول ثالثة تجمعات استيطانية محور تركيزها سرائيلي اإلجهت سلطات االحتالل قد و و 

هذه لوية التخطيط والبناء لعزل وأعطت أو ( ا، تجمع شومرون شماال  انا غرب  ا، تجمع الكشرق  أريئيل هي )تجمع 

 .المحيطة بها الفلسطينية عن المدن والقرى  االستيطانية التجمعات

 
، والمخطط باللون  األحمرالجدار القائم باللون  .محافظة سلفيتأراضي ضمن مسار الجدار الفاصل لح ي توض (:3)  خارطة

 ( OCHA, 2019. المصدر ) يوضح حدود المحافظة  قالي المتقطع، الخط البرت الرمادي

جدار الفصل العنصري يمتد ضمن حدود محافظة  ن  إفوتشا  أ  -نسانيةاإلالمتحدة لتنسيق الشؤون  مم  األوبحسب مكتب  

 استكماله، والباقي من المخطط نشاءاإل% منه قيد 3% وال يزال 29كم، وقد اكتمل منه حوالي  91بطول  سلفيت

مساحات سيعزل  نه  إفت سلطات االحتالل من خرائط، وفي حال استكمال بناء الجدار حسب المخطط  ما نشر بحسب  

 سلفيتأما معهد أريج فيذكر أن طول الجدار الكلي داخل حدود محافظة  .  (2018،  أوتشا)  سلفيتمحافظة    كبيرة من

. كما تقدر المساحة المخطط عزلها  نفيذللت ا% منه مخطط  70حواليوال يزال  تم تنفيذ جزء منه كم 94يبلغ حوالي 
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راضي  األ، وتقدر مساحة المحافظةمن ثلث مساحة كثر أي أ، 2كم 71المحافظة بحوالي راضي أخلف الجدار من 

  المنطقة المعزولة ة% من مساح37أي ما يشكل حوالي  2كم 26الزراعية ضمن المنطقة المخطط عزلها حوالي 

المستهدفة باالستيطان بجمال طبيعتها  سلفيتفي  المخطط استكمال عزلهاقة منطالوتمتاز  .(2014، ريجأ)معهد 

مستوطنة  15" الذي يضم شومرون تجمع مستوطنات "راضي األووفرة مائها، وقد شيد على هذه رضها أوخصوبة 

  المحتلة عامباألراضي وربطها ضم هذه المناطق لى إ. وتسعى سلطات االحتالل ضمن محافظة سلفيت سرائيليةإ

1948 . 

حيث  أريئيل"بإصبع ما بات يعرف "بلجدار في محافظة سلفيت كما تظهر الخرائط ا من األكبر الجزء وقد تشكل 

على شكل  األضخم مستوطنة أريئيل إلى  في عمق المحافظة وصوال  األخضر يظهر شكل الجدار الممتد من الخط 

معظم مستوطنات المحافظة، وقد   "اإلصبع" كم، ويضم هذا 22في خاصرة الضفة الغربية على عمق يقارب إصبع 

في  اريئيل" من محافظة سلفيت إصبع ، وتقدر المساحة التي سيعزلها "أقل من ثلث هذا الجدار المخططإنجاز تم 

 ما يقارب ربع مساحة المحافظة )تقديرات الباحث(.أي   2كم 50 حال استكماله بحوالي

 سرائيليةاإلالبؤر االستيطانية 

ا يقضي ا تخطيطي  توسيع مشروعها االستيطاني في الضفة الغربية نهج  جل  أمن  سرائيلي  اإلاالحتالل  انتهجت سلطات  

ا العنان للمستوطنين بأن يقوموا بوضع بيوت متنقلة )كرفانات( في محيط المستوطنات القائمة وخصوص  طالق إب

رعان ما تتطور هذه نية، وسالفلسطيرض األوذلك لتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات على حساب  ؛رؤوس التالل

في الضفة  نشاؤها إالبؤر لتصبح مستوطنات أو أحياء في مستوطنات قائمة. ويقدر عدد البؤر االستيطانية التي تم 

بؤرة استيطانية معظمها على رؤوس الجبال والتالل. أما في   200فقط خالل العقدين الماضيين بأكثر من الغربية 

مبان  إلى يد من البؤر االستيطانية على شكل كرفانات، وقد تحولت مع الوقت عدالنشاء إد تم فق سلفيتمحافظة 

استيطانية في   بؤر  7حوالي ، وبقي القائمةسرائيلية اإلمن المستوطنات  اجزء  ن اآلوبيوت حجرية مكانها وأصبحت 

ن أ، ويالحظ دماتوبعضها يأخذ حالة المستوطنة الطبيعي من حيث البناء والخ زالت قائمةما  محيط المستوطنات

 . 2003و  1995في الفترة ما بين نشاؤها إمعظم هذه البؤر االستيطانية قد تم 

 سلفيت:المقامة على أراضي محافظة سرائيلية اإليوضح قائمة البؤر االستيطانية  آلتياالجدول  
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نشاءاإل سنة المستوطنة األم  االستيطانيةاسم البؤرة  رقم األرض   
الفلسطينية 
 المصادرة

ة ساحالم
 التقديرية )دونم(

 32 قراوة بني حسان  1997 بركان معاليه يسرائيل 1
 138 بروقين 1999 بركان بروخين 2
 20 الزاوية 1999 الكانا ماغن دان  3
 26 ياسوف 2001 كفار تبواح كفار تبواح غرب 4
 113 دير استيا 2001 ياكير مزرعة يائير 5
 35 اسكاكا 2002 ريخاليم نوفيه نهيميا 6
 14 دير استيا 2002 معاليه شومرون  ايلمتان 7

 . سلفيتالمقامة على أراضي محافظة سرائيلية اإلقائمة البؤر االستيطانية (: 6جدول )
 2014)معهد أريج و  2019اوتشا المصدر: ) 

 

 : الصناعية االستيطانية في محافظة سلفيتالمناطق 

 كبيرة بحسب مركز المعلومات الوطني الفلسطيني،  تيطانيةصناعية اس  أقيمت على أراضي محافظة سلفيت تجمعات

؛ حيث خرى أمناطق إضافة إلى  رئيل الصناعيةأفي منطقة بركان الصناعية ومنطقة غرب  بشكل أساسي تتمثلو 

منشأة صناعية تقريب ا وبعضها متخصص  80حوالي  وحدها تحتويها منطقة بركانيقدر عدد المصانع التي 

ها بمليارات الدوالرات، الصناعات اإللكترونية، والصناعات التحويلية. وتقدر االستثمارات فيبالصناعات الثقيلة و 

، الستيك، واإللكترونياتوالبوالحديد،  األلمنيوم، والفيبرجالس،المنتجات الغذائية، وتتضمن صناعات متعددة مثل: 

يلي زهاف. ويذكر المركز ا  مانوئيل و خرى في مستوطنتي عأكما يوجد مناطق صناعية . والسجاد، والجلود وغيرها

كم عن المنطقة   3، تبعد 1990في عام نشاء منطقة صناعية في مستوطنة عمانوئيل إنه تم أالوطني للمعلومات 

ية مصانع للنسيج، ومصانع خيطان، ومنجرة، ومصنع ألمنيوم وحديد  السكنية للمستوطنة، وتضم المنطقة الصناع

كميات كبيرة من مياه الصرف الصناعي السائلة من مصانع بركان   ق الصناعيةاطمنوتنتج هذه ال. للماس اومصنع  

ن وكفر  التي تنساب باتجاه األودية المجاورة ملوثة األراضي الزراعية للمزارعين الفلسطينيين في قرى سرطة وبروقي

 ( 2019 ،)مركز المعلومات الفلسطيني . لى تلوث الهواء حول هذه المناطق الصناعيةإضافة  إ، الديك
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 سرائيليةاإلالحواجز العسكرية 

عبر فترات متفاوتة من الزمن بلغت ذروتها سرائيلية  اإلالعديد من االجتياحات العسكرية  لى  إ  سلفيتتعرضت محافظة  

عبر السنوات الماضية منظومة سرائيلي اإل، وقد أقامت سلطات االحتالل 2000عام بعد خالل االنتفاضة الثانية 

الميدانية.  وضاع باألمؤقت ومرتهن خر اآلبعضها دائم وبعضها  المحافظةرجاء أفي كافة  منتشرةحواجز عسكرية 

على البلدات والقرى الفلسطينية  العسكرية من االحتالل السيطرةحكام إوقد ساعدت هذه المنظومة من الحواجز في 

والعمل  في الحركة  ساسية  األحقوقهم    وتعزيز نظام الفصل العنصري والحد من حركة السكان الفلسطينيين ومنعهم من

. نسانيةوضاع اإلواألمن الناحية االجتماعية واالقتصادية  سلبيٌّ ومدم ِّر   أثر  والعبادة والتنقل وغيرها، كما كان لها 

ا  حاجز    38حوالي  لى  إخالل فترة االنتفاضة الثانية    سلفيتقد وصل عدد الحواجز العسكرية في  بحسب معهد أريج فو 

ر الفاصل، سواتر ترابية، مراقبة، بوابات حديدية على الطرق، بوابات على الجدابراج  أات دائمة،  حواجز دوريما بين )

حوالي   التصعيد الميدانيو  المواجهات . وبعد انتهاء فترات(2014، أريج) ، حواجز دوريات متنقلة(سمنتيةإمكعبات 

ا حواجز ثابتة ودائمة عن الطرق، وبقيت هناك حالي  ية سمنتواإلالعديد من الحواجز الترابية زالة إ، تم 2010عام 

على مسار   بواباتو أ قائمة مراقبةبراج أالمحتلة، ومنها راضي األمع  رئيسة منها حواجز سلفيتتحيط بمنطقة 

حواجز تفتيش متنقلة على  لى إضافة إ على مداخل الطرق،  احالي   دية مفتوحةومنها بوابات حدي ،الجدار الفاصل

خالل   يوضح حالة الحواجز العسكرية في محافظة سلفيت آلتياالجدول . االلتفافيةقرى والمدينة والطرق مداخل ال

 : 2018عام 

 العدد نوع الحاجز رقم

 2 حواجز دائمة   .1

 11 ا(حالي   ةبوابات طريق )مفتوح  .2

 3 (ةبوابات طريق )مغلق  .3

 8 بوابات على الجدار الفاصل   .4

 3 على الطرق إسمنتية حواجز   .5

 2 حواجز مؤقتة  .6

 3 وأسالكخنادق   .7

 32 المجموع 

 (2018، أوتشا(: الحواجز العسكرية في محافظة سلفيت. )7جدول )
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 :الباحث تحليلبحسب  سلفيتالمحيطة بمنطقة  والدائمة حواجز الرئيسةاستعراض ألهم اليأتي فيما و

الغربية حيث يفصل  شمال الضفة  الحواجز في منطقةأهم يعد هذا الحاجز من  :زعترة )كفار تبواح(حاجز  .1

على مفترق طرق هام  الجنوبي ويقع على مدخل محافظة نابلسواألغوار  ىالمحافظات الشمالية عن الوسط 

عابر السامرة، وبالرغم من حالة الهدوء النسبي في السنوات - ( 505( الرئيس مع شارع )60يتقاطع فيه شارع )

عطيل حياة الفلسطينيين ويشهد حاالت كثيرة من التنكيل بحق يعمل على تما زال هذا الحاجز األخيرة إال أن 

 الفلسطينيين ويعيق حرية الحركة.

قرب  الرئيس( 5على شارع رقم ) محافظة سلفيتالغرب من لى إ هذا الحاجز  يقع : الزاوية -اسم كفر قحاجز  .2

فقط ولمن سرائيلية اإلعبور المركبات وهو حاجز ل ويفصلها عن بلدة كفر قاسم في الداخل المحتل، الزاويةقرية 

 . المحتلةراضي األباتجاه  منه المركبات، حيث تعبر وأغلبهم من المستوطنينسرائيلية اإليحملون الهويات 

دير قرب قرية ( الرئيس 446على شارع رقم )  محافظة سلفيتالغرب من لى إ هذا الحاجز  يقع :بلوط رديحاجز  .3

 مراقبة.للبرج  يهوفا مفتوح حالي  وهو حاجز  ،بلوط

مسحة  قرب قرية  ( الرئيس505على شارع رقم ) محافظة سلفيتالغرب من لى إ هذا الحاجز  يقع :مسحةحاجز  .4

 يقع على الجدار الفاصل ويقطع طريق عابر السامرة.وهو حاجز    ويفصلها عن بلدة كفر قاسم في الداخل المحتل،

ويعتبر البوابة الشمالية للمدينة   سلفيت مدينةمن  شمال اللى إ هذا الحاجز يقع :(أريئيلسلفيت الشمالي )حاجز  .5

ا أصبح  ا بالكامل في فترة االنتفاضة الثانية وبعدها بسنوات، لكنه حالي  وقد كان مغلق    ،ويفصلها عن القرى الشمالية

 .احاجز بوابة حديدية مفتوحة حالي  

 سرائيليةاإلالطرق االلتفافية 

بنية تحتية ضخمة للمشروع االستيطاني وذلك من خالل تطوير شبكة طرق سرائيلي اإلسلطات االحتالل  أنشأت

قامت بالسيطرة على   المحتلة، كماراضي  واألبعضها ببعض، وبينها وبين القدس  سرائيلية  اإلرابطة بين المستوطنات  

عسكرية عليها، الرابطة بين المدن الفلسطينية وعملت على تأهيلها ووضع الحواجز الو  القائمة شبكة الطرق الرئيسة

حيث تعمل من خالل ذلك على الفصل بين المدن والقرى الفلسطينية ومنع التواصل بينها والحد من حركة السكان  

  االفلسطينيين. ومن الجدير بالذكر أن سلطات االحتالل قامت بتعديل مسارات الطرق الرئيسة الرابطة لتصبح طرق  

لمدن الفلسطينية، كما استخدمت هذه الشبكة من الطرق  عمق انين لالتفافية حول المدن وذلك لمنع دخول المستوط
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السكان الفلسطينيين. تعزيز السيطرة األمنية على  لتسيير الدوريات العسكرية على مدى الوقت لمحاصرة المدن والقرى و 

لى جوانب ا مشددة على البناء ضمن مسافة تقدر بمئة متر عأن سلطات االحتالل تفرض قيود  لى إشارة اإلوتجدر 

 الواقعة على طول هذه الشوارع وفي محيطها.راضي األمصادرة لى إضافة  باإلالطرق الخاضعة لسيطرتها، 

بحسب الترقيم  سلفيتفي محافظة سرائيلية اإلية الخاضعة للسيطرة ألهم الطرق االلتفاف استعراض يأتيفيما و 

 :آالف دونم بحسب معلومات الباحثخمسة  تقاربوتحتل مساحة  كم  65التي يقدر طولها بحوالي  سرائيلياإل

ويمتد هذا الشارع من وسط الضفة الغربية قرب قرية حارس في سلفيت ومستوطنة  الرئيس: 5شارع رقم  .1

وقد  ،  لساحل الفلسطيني شمال يافال  قرب قرية كفر قاسم وصوال  خضر  األلخط  اا  باتجاه الغرب مخترق  ريئيل  أ

ا عن القرى الفلسطينية وليخدم المستوطنات ليكون بعيد    505بر السامرة  شارع عا عن  ليكون بديال  إنشاؤه  تم  

 .  كم 19ويبلغ طوله داخل محافظة سلفيت حوالي ، اإلسرائيلية

 هذا الشارع الرئيس را بالقدس، حيث يمالذي يربط شمال الضفة بجنوبها مرور   الرئيس: 60شارع رقم  .2

،  باتجاه نابلسثم يستمر شماال    زعترة شرق ياسوف  الشرقية قرب حاجزأطرافها  في    سلفيتضمن محافظة  

 .محافظة سلفيتأراضي كم ضمن  1ويمتد بطول حوالي 

 ا منمرور    اشرق  األغوار  يربط بين منطقة    اطويل نسبي    وهو شارع  :)عابر السامرة(  الرئيس  505  شارع رقم .3

الساحل الفلسطيني إلى  يصل  حيث كان    ا،غرب  خضر  األباتجاه الخط    قرب حاجز زعترة  وسط الضفة الغربية

من    اعدد    يخدم هذا الشارعو .  األخضرينتهي قرب قرية كفر قاسم على الخط  وأصبح  لكن تم تعديل مساره  

قرية  إلى  وصوال   مسحة، بديا، سرطة، حارس، مردة، جماعين، زعترة، يتما، أوصرين :القرى العربية وهي

  5شارع رقم إنشاء بالقرب من القرى العربية، فقد تم ا. وبسبب مرور هذا الشارع شرق  غوار األفصايل في 

عن هذا الشارع في المنطقة الغربية وليخدم المستوطنات   الجنوب من عابر السامرة ليكون بديال  إلى  االلتفافي  

  25محافظة سلفيت بطول حوالي أراضي ، ويمتد ضمن ا عن القرى العربية ويربطها بالداخل المحتلبعيد  

 .كم

قرى سلفيت مع قرى شرق قلقيلية، حيث يمر بالقرب وهو شارع يربط بين  :)وادي قانا( 5066شارع رقم  .4

مثل اإلسرائيلية بعض المستوطنات يخدم ، كما من قرى حارس ودير استيا باتجاه قرية جنصافوط شماال  

 . كم 11ويمتد بطول تقريبي  عمانوئيل وياكير
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 قرى غرب سلفيتويربط بين  الجنوبرئيس باتجاه ال  5رقم وهو شارع متفرع من شارع :446شارع رقم  .5

، ويمتد المحتلةراضي  خضر واألاألباتجاه الخط  ع مودعين عيليت االستيطاني  مع قرى غرب رام هللا وتجم  

 .كم 10محافظة سلفيت بطول تقريبي أراضي ضمن 

 

وشارع رقم   5ويظهر شارع رقم  .ت وقراهاسلفي حول مدينة سرائيلية اإلشبكة الطرق االلتفافية الخاضعة للسيطرة  (:4) خارطة
 Google Maps, 2019)) :. المصدرصفراألباللون  ينالرئيسي  60

 

 التلوث البيئي لالستيطان في محافظة سلفيت:

تسببت ، لكن أراضيهاتعتبر محافظة سلفيت من المناطق الفلسطينية ذات الطبيعة البيئية الجميلة وتمتاز بخصوبة 

البيئية في المناطق األضرار  الكثير من  بإحداث    ومحيطها  على رؤوس جبال سلفيتاإلسرائيلية  ة  المشاريع االستيطاني

التي   ما بين التلوث الناتج من المياه العادمة والصرف الصحي البيئيةاألضرار الفلسطينية المحيطة، حيث تتعدد 

ت الصلبة ومخلفات المصانع وتلوث الهواء النفاياالزراعية الخصبة والينابيع، وكذلك واألراضي الوديان إلى تتدفق 

تالف  ات والقوارض  والمياه الجوفية وانتشار الحشر  شجار وغيرها،  الزراعية واقتالع األاألراضي  المزروعات وتدمير وا 

، ومن أكثر المناطق ذلكا من كثير   التي ينشط فيها االستيطان الفلسطينية في هذه المحافظة األرض حيث تأذت 

بحسب موقع و  ة. ومستوطنة بركان الصناعية في قلب المحافظأرئيل محيط مستوطنة  يل المثالا على سبتضرر  

المحميات الطبيعية أهم التي تعتبر من  في سلفيت من المناطق البيئية الجميلة منطقة وادي قانافإن الجزيرة نت 
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لزحف االستيطاني ومصادرة الفلسطينية التي تحيطها المستوطنات من كل الجهات، حيث تتلوث هذه المنطقة با

واندفاع المياه العادمة التي تلوث المزروعات والمياه الجوفية، كما تتضرر المنطقة من مهاجمة الخنازير األراضي 

  غير الشرعي مع تقدم عجلة االستيطان  لألسف  ا  زال هذا الحال مستمر  وما    (.2017  ،البرية للمزروعات )الجزيرة نت

 محافظة سلفيت.أراضي على 

 سلفيتاالستيطانية في  لخدمة المشاريعاإلسرائيلية األوامر العسكرية 

األراضي  آالف األوامر العسكرية بهدف مصادرة  خالل العقود الماضية  أصدرت سلطات االحتالل االسرائيلي

ة  وتعتبر سلطات االحتالل نفسها هي الجهاالستيطانية عليها، والمشاريع تكثيف النشاطات أجل الفلسطينية من 

والقوانين  لألعراف الفلسطينية المحتلة بالرغم من مخالفتها األرض عسكرية على  أوامر  بإصدار"القانونية" المخولة 

 بالقوة العسكرية.األرض لكنها تمنح نفسها صفة الدولة صاحبة    الدولية،

لتحقيق  استمالكهاو  الفلسطينيةاألراضي مصادرة إلى العسكرية األوامر  هذه إعالن من  سلطات االحتالل تهدفو 

 :ضمن المشروع االستيطاني األهداف اآلتية

 إعالن أراض فلسطينية "كأراضي دولة".  •

 القائمة اإلسرائيليةتوسيع حدود المستوطنات  •

 واستكماله جدار الفصل العنصري  إنشاء •

 جديدة إسرائيليةبناء بؤر ومستوطنات  •

 شق طرق لخدمة المستوطنين وجيش االحتالل •

 معسكرات لجيش االحتاللو ية حواجز عسكر بناء  •

 .إستراتيجيةعلى مواقع  األمنيةتعزيز السيطرة  •

 توضيحها من خالل ذكر بعض األمثلة ألهم المشاريع االستيطانية فيإن هذه األهداف المذكورة أعاله يمكن 

 األهداف.  هذه لتحقيق العسكرية األوامر إصدار  االحتالل سلطات استطاعت وكيف سلفيت منطقة

 

 



 

24 
 

  سلفيتفي  وآخرها االستيطانية والنشاطات لمشاريعا همأ

ا المحافظات تأذي  كثر  أهجمة استيطانية شرسة جعلتها من  لى  إعلى مدى سنوات االحتالل    سلفيتتعرضت محافظة  

 االحتالل  اأهم المشاريع االستيطانية التي أعلنها أو نفذهبعض من  استعراض ل  يأتيمن المشروع االستيطاني، وفيما  

 في الفترة األخيرة:  حافظة في الم

 وبناء مستوطنات جديدة القائمةسرائيلية اإل المستوطناتتوسيع مشاريع  .1

على   اإلسرائيليةالجهات الحكومية  مصادقةاإلعالنات عن  مئات األخيرةأصدرت سلطات االحتالل خالل السنوات 

حيث تم تركيز النشاط   ،سلفيتفظة محامن ضمنها و  الضفة الغربية الوحدات السكنية ضمن مستوطناتالف آبناء 

وقد  ،وغيرها( والكانا وبركانأريئيل )مستوطنات في توسيع مستوطنات قائمة مثل  سلفيت راضيأعلى  االستيطاني

ا أحياء ضمن حدود وأصبحت حالي   استيطانية محيطة اامتدت هذه الوحدات الجديدة على مناطق كانت تعتبر بؤر  

 المستوطنات القائمة. 

في عام    تم الكشف عنه  سلطات االحتاللعن مخطط لاإلخباري  ذكره موقع دنيا الوطن    ماعلى سبيل المثال  نذكر  و 

فافا(  يلصالح توسيع مستوطنة )ر    قرية حارس في محافظة سلفيت   دونم من أراضي  100من  كثر  أمصادرة  ل  2014

 اجديد   اهيكلي   امخطط  ية" المجلس القروي سمى بـ "اإلدارة المدنية اإلسرائيلتث سلمت ما ، حيراضيهاأالمقامة على 

القرية. وتقع األراضي    دونم من أراضي  100للقرية، يظهر من خالل هذا المخطط أن االحتالل يعتزم مصادرة حوالي  

عليها مستوطنة  قيمت أالتي ذاتها في الناحية الشمالية الغربية من القرية، وهي المنطقة  حتالل اال ستهدفهاالتي ي

وتتعرض   المواطنين.راضي  أهذه الخطوة تستهدف توسيع هذه المستوطنة على حساب  ن  أ ما يعزز االعتقاد    ؛(فافاي)ر 

لصالح توسيع راضيها أمحافظة سلفيت بشكل عام لهجمة استيطانية شرسة شملت مصادرة مساحات واسعة من 

المحافظة )دنيا   راضي أاسعة من تل مساحة شالمستوطنات المقامة في المنطقة وأكبرها مستوطنة "أرائيل" التي تح

 (. 2014 ،الوطن

سلطات االحتالل  شرعت 2011في عام  العسكرية، فاألوامر  على توسيع المستوطنات من خالل آخر  نذكر مثاال  و 

بناء و ضافة المزيد من الكرفانات إل وذلك محافظة سلفيتمن قرية بروقين في أعمال التوسعة ومصادرة األراضي ب

ناهيك عن تجريف مساحات واسعة من األراضي لتصبح    "بروخين"  وت السكنية الجاهزة في مستوطنةالعشرات من البي

أبحاث األراضي  )مركز  قليلة بأضعاف عديدة  أعوامالمستوطنة في وضع أكبر من المساحة التي كانت عليها قبل 
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2011 .) 

سلطات  تعتزم ، اإلخباريةا ة مع  كمثال على مخططات االحتالل بناء مستوطنات جديدة في سلفيت، فبحسب وكالو 

ن  أتذكر الوكالة ، حيث قلقيليةسلفيت و راضي أتين على جديد سرائيليتينإتين مستوطن نشاءإسرائيلي اإلاالحتالل 

جديدة على  مخططات لبناء مستوطنة    2019مطلع عام    المواطنين الفلسطينيين  سلمت  سرائيلياإلسلطات االحتالل  

وأراضي بديا وقراوة بني حسان  وشرقها الواقعة بين كفر ثلث وسنيريا جنوب قلقيليةراضي األدونم في   600مساحة 

: إن وزارة  قولهالناطق بلسان المستوطنين  العبري موقع "عروتس شيفع"  خبارية عنتنقل الوكالة اإلو  غرب سلفيت.

سلفيت وجنوب نات، تقع غرب  الداخلية اإلسرائيلية قررت تدشين مدينة استيطانية جديدة من خالل توحيد أربع مستوط

سيتم ، أنه  يؤاب غاالنت  حزب "الليكود"  عضوكد  أ  كما.  تكفاه، وأورانيت، وعيتس إفرايم"  قلقيلية، وهي "الكناه، وشعري 

بناء مدينة استيطانية لـ"الحريديم" جنوب مدينة قلقيلية وغرب مدينة سلفيت، وأن مخطط المدينة القريب من مستوطنة 

 (.2019 ،اإلخباريةا )وكالة مع   أعوام فوق أراضي قلقيلية وسلفيت بناؤه خمسة دان" سيستغرق  "غوش

 مشروع استكمال مقاطع جدار الفصل العنصري  .2

الضفة الغربية وعلى أراضي  في بناء الجدار الفاصل حول مناطق  2004عام  سلطات االحتاللمنذ أن بدأت 

الفلسطينية، وقد استمر هذا  راضي األمعلن للجدار على مئات األوامر العسكرية لتنفيذ المسار ال، أصدرت سلفيت

أو مخطط نشاء  اإل)قيد  سلفيت  ظة  ال يزال هناك مقاطع من الجدار الفاصل في محاف  إذ،  خيرةاألالنهج خالل السنوات  

 . سلفيت% من طول المسار المخطط في 70لها( وبنسبة أكثر من 

عام  في شهر مايو من ت( الصادر /04/ 45رقم )سرائيلي اإلاألمر العسكري  للتوضيح فنذكر على سبيل المثال

مدينة سلفيت  راضيأمن متر(  100وعرض  امتر   3116)طول  ادونم   267الذي يقضي بمصادرة مساحة    2004

. سلفيتراضي أ على المقامة " ريئيلأ" ةالستكمال بناء الجدار الفاصل حول مستوطن ا المجاورة شرق  قرية اسكاكا و 

 ( 2005، ريجأ)معهد 
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في المنطقة بين مدينة سلفيت ومستوطنة  راضي  األ مصادرة من سلطات االحتالل الذي يقضي ب  صورة لألمر العسكري 

 لبناء جدار الفصل العنصري ريئيل أ

 

  2006عام في شهر نوفمبر من ت( الصادر /06/ 82رقم )سرائيلي اإلاألمر العسكري ب متمثال    آخرونذكر مثاال  

الستكمال بناء الجدار    قرى دير بلوط وكفر الديك غرب سلفيتراضي  أمن    ادونم    538احة  الذي يقضي بمصادرة مس

يو ات "بدوئيل الفاصل حول مستوطن  .( 2007، ريجأ)معهد  القريتينراضي أعلى  المقامة زهاف" لي ا 

لفاصل  استكمال مخطط الجدار ا إلى  سلسلة من مئات األوامر العسكرية  إصدار  وتسعى سلطات االحتالل من خالل  

الداخل  إلى أراضي محافظة سلفيت أراضي خطة العزل الكاملة التي تقضي بضم مساحات كبيرة من إلى للوصول 

 المدن والقرى الفلسطينية.أوصال المحتل وربط المستوطنات وعزلها عن المحيط الفلسطيني على حساب تقطيع 

 التوسع العمراني:منع و  الفلسطيني مشروع هدم البناء .3

الفلسطينية وتكثيف البناء االستيطاني والوجود اليهودي في الضفة الغربية،  رضاألعمل على مصادرة بموازاة ال

 ؛نشاءاإلوقف البناء على األبنية قيد  خطارات  إاستمرت سلطات االحتالل في هدم األبنية الفلسطينية الجديدة وتوزيع  

ها أو الحصول على ترخيص بناء منعدم ذريعة بأو سرائيلية اإلالبناء ضمن مناطق تخضع للسيطرة  ذريعةب وذلك
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في منطقة القدس   بشكل كبير ويتركز مشروع هدم البناء الفلسطيني ومنع التوسع العمراني وجود ذرائع أمنية أخرى. 

، تضرر جراء امسكن    1859وحتى العام الماضي بحوالي    1967قدر عدد المساكن التي هدمت فيها منذ عام  ييث  ح

تشير ، مناطق الضفة الغربية(. وفي 2018، مركز المعلومات الفلسطينيطيني )ف فرد فلس آال 9أكثر من ذلك 

، سلفيتوعلى صعيد محافظة    ، 1987منزل منذ عام    4700قد تم هدم أكثر من  نه  ألى  إ  "بتسيلم"منظمة    حصاءاتإ

،  المحافظةلسطينيين ضمن  األوامر العسكرية بغرض الهدم أو وقف البناء للف  من  عديدالسلطات االحتالل  صدرت  أقد  ف

وحتى عام   2006 في محافظة سلفيت منذ عام منزال   18قد تم هدم إلى أنه  "بتسيلم"منظمة إحصاءات حيث تشير 

قرية  وقف بناء لمواطنين شرق خطارات إ 5. فعلى سبيل المثال، سلمت سلطات االحتالل (2019 ،)بتسيلم 2019

، مركز المعلومات الفلسطيني)  بحجة البناء في مناطق )ج(.   2019  الماضي ذار  آحارس شمال سلفيت خالل شهر  

2019 .) 

أبحاث وأفاد مركز  ،سلفيتمحافظة التابعة ل دير بلوط منشآت في بلدة 3ا سلطات االحتالل مؤخر   هدمت كما

م األربعاء برفقة ضباط من اإلدارة المدنية اإلسرائيلية صباح يو   اقتحمت  آليات جيش االحتالل اإلسرائيلياألراضي أن  

بلدة دير بلوط غرب مدينة سلفيت، وبدون سابق إنذار شرع االحتالل بتنفيذ    م2019من شهر حزيران    26الموافق  

طالت العملية هدم مغسلة للسيارات تقع بجوار الطريق االلتفافي الذي يخترق البلدة من   حيثأعمال هدم هناك، 

” و” بدوئيل” و” ليشم” مع الخط األخضر ” األراضي المحتلة  الشرقية لتربط تجمع مستعمرات ” علي زهاف  الجهة

يستخدم في تربية األغنام واألبقار وتدمير بركس معدني ثالث  وتدميره كذلك تم هدم بركس زراعي .″1948عام 

مستعمرة “ليشم” الجاثمة على     وأقيمت بجانبهما   عبد هللا، حمد  أنجرة، وتعود ملكيتهما إلى المواطن تيسير  يستخدم م

 (. 2019األراضي أبحاث )مركز  أراضي القرية.

 ا للمشروع االستيطانيتمهيد   "أراضي دولة"عالنها ا  و السيطرة على األراضي الفلسطينية  .4

الفلسطينية لألغراض االستيطانية رض األمما ساعد سلطات االحتالل على االنتشار والتوسع في السيطرة على 

لغربية، وقد ورثت سلطات االحتالل من في بيت لحم ومختلف مناطق الضفة اراضي  األالتوسعية هو دراسة ملكيات  

وتمتد من الزمن العثماني راضي األق بملكيات وخرائط تتعلرشيفية أخالل الحكومات المتعاقبة على فلسطين ملفات 

لبناء المستوطنات وتخطيط راضي األ، وقد ساعدت هذه المعلومات في تخطيط السيطرة على ردنيواألوالبريطاني 

ة  ا لها كسلطا فيما يتعلق بأراضي "أمالك الدولة" التي تعتبرها سلطات االحتالل حق  خصوص  مسار الجدار الفاصل، و 
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راضي  ألى إالمصنفة ملكية خاصة يتم مصادرتها وتحويلها راضي األلكن حتى  الفلسطينية.رض األحاكمة لجميع 

 شمال سلفيت( منطقة  5ارطة ) دولة بمبررات متعددة ومن ثم يتم استغاللها لالستيطان. وكمثال على ذلك، تظهر الخ

 شومرون وعمانوئيل وياكير ونوفيمتجمع مستوطنات  نشاء  إخلف الجدار الفاصل عن المدينة حيث تم    خطط عزلهاالم

 .وتقدر مساحتها بآالف الدونمات  "اراضي دولة"عالنها إ فيها على أراض تم مصادرة كثير منها بعد 

 
( فيها على زرق األ)باللون  وياكير ونوفيمعمانوئيل وشومرون مع مستوطنات تجنشاء إتم  شمال سلفيت(: منطقة 5خارطة )

وزارة الحكم   الباحث من خالل نظام خرائط دولة )باللون الزهري(. المصدر:راضي أعالنها إ أراض تم مصادرة كثير منها بعد 
 .2019المحلي 

 

ا من قرى الزاوية في سلفيت وسنيريا في دونم   784ا بمصادرة ا عسكري  أصدرت سلطات االحتالل أمر  خر آوكمثال 
من قرية  ادونم    115دولة منها راضي أهذه المنطقة المصادرة عالن إ قلقيلية وكفر قاسم في الداخل، ويشمل القرار 

 (. 2016، خباريةاإلا مع  الزاوية )وكالة 

 ي االستيطانالمشروع مشاريع الطرق والبنية التحتية لخدمة  .5

 مشاريع الطرق والبنية التحتية، وقدقامة إلمحافظة سلفيت راضي أف الدونمات من صادرت سلطات االحتالل آال

كم وتصادر ما يقارب خمسة آالف  65المحافظة بطول حوالي أراضي ا أن الطرق االلتفافية تمتد على ذكرنا سابق  

فلسطينية في الاألرض ، وال تزال سلطات االحتالل تخطط لشق المزيد من الطرق على حساب األرضدونم من 

سلفيت لربط المدن االستيطانية ببعضها وفصلها عن المحيط الفلسطيني وربطها بالداخل المحتل من خالل خطة  
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خرها  آكان    ستوطنات بالتزايد، وقدتستمر المشاريع الخدماتية للبنية التحتية للماآلخر  . وفي الجانب  اإلسرائيليةالعزل  

متر،   2800بطول    "أريئيلدمة المستوطنة األكبر في المحافظة "لخ  خط صرف صحيإلنشاء  عن مخطط  اإلعالن  

مخطط إنشاء خط ن  أ،  طان في محافظة سلفيت جمال األحمدمسؤول ملف االستيعن  اإلخبارية  حيث نقلت المواقع  

الزراعية في قرى حارس وكفل حارس وقيرة ودير استيا وبروقين وكفر   سيجرف مئات الدونمات  هذا  الصرف الصحي

ا لرئيس بلدية كفل حارس عبد الرحيم بوزية فإن المخطط يمر في الجهة  ووفق   وسرطة وبديا والزاوية ومسحة.الديك 

يبلغ طوله  حارس، وشتل الذئل(، و ا في مناطق )الحبايل، وبئر  الجنوبية من أراضي كفل حارس شمال سلفيت، تحديد  

 (. 2019)مدار نيوز  مرة.، وهي منطقة مزروعة بأشجار الزيتون المعأمتار  8م، وبعرض 2800
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 الخاتمة

لقد حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على واقع االستيطان بكافة تفاصيله ضمن محافظة سلفيت في شمال الضفة  

تيطاني الدخيل ومقارنته مع الواقع الديموغرافي االسصيل  األتم استعراض الواقع الديموغرافي الفلسطيني    حيث،  الغربية

سلفيت، وقد تم الحديث عن دوافع االستيطان راضي  أعلى  سرائيلية  اإلبعد تنامي المستوطنات    1967رب عام  بعد ح

وقد  د الديني والبنية التحتية وغيرها، واالعتقاستراتيجي اإلووفرة المياه والموقع رض األ خصوبة  من حيث في سلفيت

المقامة عليها ومساحتها رض واألوتاريخ نشأتها  مستوطنة رئيسة 15وعددها سرائيلية اإلتم تفصيل المستوطنات 

. الصناعية االستيطانيةالمناطق و  ، كما تم تفصيل واقع البؤر االستيطانيةيديولوجياألوعدد سكانها وتوجهها 

وانعكاساتها على الوضع الجيوسياسي والديموغرافي الفلسطيني، ثم مناقشة جدار وسلو  أواستعراض مخرجات اتفاقية  

ومن ثم سرائيلية اإل نصري ضمن محافظة سلفيت وتأثيره على التجمعات الفلسطينية ضمن خطة العزل الفصل الع

لخدمة المستوطنات وربطها نشاؤها إوالطرق االلتفافية التي تم سرائيلية اإلتسليط الضوء على الحواجز العسكرية 

ضمن وأهمها والمشاريع االستيطانية يلية سرائاإلبالداخل المحتل. ثم بعد ذلك تم استعراض آخر األوامر العسكرية 

 .محافظة سلفيت

بشكل مفصل الناتج عن أنشطة سلطات   سلفيتعلى أراضي محافظة  بعد استعراض الواقع االستيطاني المجحفو 

، وبعد ما تم تبيانه من حقائق تمثل حالة الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني بشكل يخالف  فيها  االحتالل االسرائيلي

فلسطين بالقوة العسكرية دون  رض أيا أن االحتالل يمضي في مخططاته على ، يظهر جل  الدوليةعراف األو انين القو 

 حالة من الضعف الفلسطيني بعد عقود من النضال والصمود، ومستغال حالة للقوانين، مستغال   اعتباراتي أوضع 

رض العربية شرعي لألالباالحتالل غير  ة نتجت  يعطي شرعية لحال  اطؤ الغربي، لكن ذلك لنمن التفكك العربي والتو 

  الفلسطينية.
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